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Direito Da Criança à PartiCiPação
Reflexões da FMSI para o Advento

aDministração Geral

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, de 25 a 29 de novembro, participa, no Vaticano, da Plenária da Congregação para os Ins-
titutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Ir. Emili é, desde março passado, membro desse dicastério.

De 24 a 27 de novembro acontece, na Casa Geral, o primeiro encontro da equipe de trabalho sobre “A autonomia financei-
ra das Unidades Administrativas”. Da Administração Geral participam Víctor Preciado, Conselheiro e Ecônomo Geral, Mario 
Meuti, Diretor da FMSI, e Angela Petenzi, coordenadora dos projetos da FMSI.

Como acontece cada ano, também para o Advento de 2014 a 
FMSI elaborou um subsídio para a reflexão pessoal, inspirado 
nos direitos da infância. 

Nesse ano, em particular, a FMSI lembra que há uma forte campanha 
para envolver as crianças e os jovens na participação de diversas ativi-
dades. A campanha é, basicamente, reconhecê-los como participantes 
ativos, com pontos de vista e vozes que merecem reconhecimento. 
Reconhecer os pontos de vista das crianças infantis pode não ser 
facilmente entendido universalmente devido às diferenças culturais, 
tradicionais ou políticas. No entanto, existe uma determinação, aceita 
por 193 Estados considerada crível e que desempenha um papel unifi-
cador. É a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

Adultos sempre desempenharam papel preponderante na decisão 
sobre as necessidades das crianças e jovens. Por quê? Será porque 
as crianças e jovens não atingiram a idade de maturidade para tomar 
decisões sérias sobre suas próprias vidas? É questão de tradição? Ou 
será por que é considerada falta de respeito pelos mais velhos se as 
crianças tomarem decisão? Na maioria dos casos as decisões já foram 
tomadas; nas famílias, escolas e comunidades, mesmo sem conhecer 
o ponto de vista das crianças, não foram dadas oportunidades para 
expressar o que pensam, mesmo quando as decisões as afetam. Isto 
não descarta cenários excepcionais ou emergentes, em que as deci-
sões são feitas considerando-se seu melhor interesse. Salvar as crian-
ças estimula que as perspectivas das crianças deveriam ser  respeitadas quando tomam decisões que as  afetam: “Buscar o 
ponto de vista das crianças, reconhecê-las como pessoas com dignidade e capacidade para evoluir, capacitá-las  e ajudá-las a 
se manifestar e a ter seus pontos de vista levados em conta, tornam as crianças parte integral do processo de transformação”.

O material, em cinco línguas, pode ser baixado do site da FMSI (www.fmsi-onlus.org) ou também do nosso site, no link:
 http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3453.

http://www.fmsi-onlus.org
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3453
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ano Da ViDa ConsaGraDa

Vida Consagrada na Igreja Hoje

Começará no sábado, 29 de no-
vembro, com uma grande vigília 
de oração, às 19h, na basílica 

papal de Santa Maria Maior, o Ano da 
Vida Consagrada, querido pelo Papa 
Francisco para recordar o 50º aniver-
sário da Constituição Dogmática Lu-
men Gentium e do Decreto Perfectae 
Caritatis. No dia seguinte, primeiro 
domingo de Advento, 30 de novembro 
será realizada uma celebração euca-
rística, às 10 horas, na Basílica de São 
Pedro.

Um toque fortemente mariano vai ca-
racterizar os dois momentos de ora-
ção: à Mãe de Deus, modelo e patrona 
de cada vida consagrada, será confiada 
a vida consagrada nas suas diferentes 
formas: Institutos religiosos, institutos 
seculares, Ordo Virginum, Sociedades 
de vida apostólica, novos institutos. 

As atividades estão sendo organizadas pela Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.
O Ano da Vida Consagrada coincide com a celebração no Instituto do Ano Mon-
tagne, em preparação ao Bicentenário do Instituto.

Conferência Interamericana de Provinciais

De 5 a 8 de novembro, realizou-
-se, na Colômbia, a reunião do 
Conselho Permanente da CIAP 

e de suas comissões: Comissão Intera-
mericana de Missão e Comissão Inte-
ramericana de Espiritualidade, Irmãos 
e Leigos. Também participaram do en-
contro alguns membros dos Secretaria-
dos da Administração Geral. O objetivo 
da reunião foi de vislumbrar caminhos 
conjuntos de animação e gestão para 
a vida e missão maristas na América.

Os participantes foram: Irmãos Libardo 
Garzón Duque, Francisco Javier Pé-
rez Paris, Horacio Bustos, Wellington 
Mousinho de Medeiros, Valdicer Civa  
Fachi , John Klein, Gérard Bachand, 
Carlos Vélez Cacho, Luis Carlos Gutiér-
rez, Gregorio  Linaceros, Oscar Rafael 

Montenegro Cueva, Diego Zawadzky; os Leigos María del Socorro Álvarez, Gus-
tavo  Balbinot, Ernesto Reyes, Moises Beltrán, João Luis Fedel Gonçalves, Carlos 
Bonilla (tradutor) e Leidin Moreno (secretaria). De Roma participaram os Irmãos 
Tony León (Irmãos Hoje), Mario Meuti e Vicente  Sossai  Falchetto (FMSI) e Chris 
Wills (Colaboração Missionária Internacional - Cmi).
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seCretariaDo Dos leiGos

Reunião na Coreia e Hong Kong

O Secretariado dos Leigos cele-
brou sua reunião na Coreia e 
Hong Kong de 4 a 14 de no-

vembro de 2014. Durante esta visita 
e reunião o Irmão Javier Espinosa (Di-
retor), Pep Buetas (Co-diretor), Tony 
Clarke (Co-diretor) e o Irmão José Luís 
Grande (tradutor) tiveram a oportu-
nidade de trabalhar na agenda do 
Secretariado e fomentar a promoção e 
crescimento da vida marista dos Leigos  
nos seus encontros com os Maristas 
nos respectivos países.

Os elementos-chave da agenda do Se-
cretariado durante estes dias incluíram 
a preparação do curso para animado-
res Leigos a ser realizado em Roma 
em maio de 2015, o desenvolvimento 
do marco  Global para estabelecer 
processos vocacionais e formas de 
pertença e uma revisão da obra e das 
contribuições para o novo léxico do 
marista. A Secretaria estudou o últi-
mos documentos maristas  "o futuro 
tem coração de tenda" do Irmão Emili 
e a "Mensagem Final da II Assembleia 
Internacional da Missão Marista" para 
discernir as implicações para a Comis-
são na promoção e desenvolvimento 
da vida marista no futuro.

Utilizou-se o momento para refletir 
sobre os programas propostos para 
Irmãos e Leigos maristas, a serem ce-
lebrados em conjunto com o Secreta-

riado Irmãos hoje, e o trabalho eficaz e 
em curso das  Comissões Continentais 
de Leigos. O local da reunião também 
favoreceu uma valiosa oportunidade 
de aprofundar a reflexão sobre a Co-
munhão e a Vocação Marista do Leigo 
na Coreia e Hong Kong.

Na Coreia, o Irmão Domingo Lee aco-
lheu o Secretariado no centro de Edu-
cação Marista em Hapjung-Dong, Seul. 
Os membros do Secretariado reuni-
ram-se e compartilharam com alguns 
dos Irmãos, funcionários e alunos em 
projetos especiais maristas de cuida-
do dos jovens, projetos desenvolvidos 
para responder às necessidades de 
algumas das crianças mais vulneráveis 
da Coreia. Estes ministérios incluem o 
Centro de Educação Marista em Hap-
jung-Dong, Seul e o Lar Marista - Marist 

Sheltered Workshop - na cidade de San 
Chuck, Chung Ju, uma oficina e inter-
nato para 48 crianças com deficiência 
intelectual e emocional. Os Maristas 
dirigem também um centro Eco-espi-
ritual na cidade de Bak un Je Cheon, 
oferecendo um espaço para a espiri-
tualidade e experiência de retiro aos 
alunos e adultos. Em Hong Kong, as 
reuniões do Secretariado celebraram-
-se no Colégio São Francisco Xavier, 
uma escola secundária marista para 
crianças localizadas em Tai Kok Tsui, 
Kowloon. O Irmão John Chong congra-
tulou-se com a vinda do Secretariado 
que teve a oportunidade de reunir-se 
com estudantes e aprofundar com os 
funcionários do colégio seu conheci-
mento e experiência da vida marista, a 
vocação e a missão.

Irmãos falecidos

26/11/2014: Alipio Herrera Bolívar - Prov. Norandina
23/11/2014: Lédio de Jesús Matias - Prov. Rio Grande do Sul
19/11/2014: Miguel Angel Chaves Chaves - Prov. Norandina
01/11/2014: Ferdinand Sorochukwu Okororie - Prov. Nigeria
12/10/2014: Giovanni Bigotto - Prov. Madagascar
10/10/2014: Jean-Marie Girard - Prov. L'Hermitage 
08/10/2014: Maiorino Bortolini - Prov. Brasil Centro-Sul
07/10/2014: Paul Boyat - Prov. L'Hermitage

06/10/2014: Silvestre José Starace - Prov. Cruz del Sur 
05/10/2014: Paul-Aimé Gagnon - Prov. Canada
05/10/2014: Don Newton - Prov. Australia
01/10/2014: Juan Bautista Borrás Adam

Prov. Mediterránea
18/09/2014: Fabio de Jesús Urrea Hernández

Prov.  Norandina
18/09/2014: Bertrand Webster - Dist. Pacific
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l’HermitaGe: um ParaDiGma?
Programa Amanhecer

23 Irmãos de língua espanhola, 
italiana e portuguesa terminaram 
o programa AMANHECER ROMA 

2014, no domingo 16 de novembro.

Pergunto-me se a renovada casa de 
l’Hermitage pode servir-me de paradig-
ma para interpretar, em al-
gum sentido, o que nos está 
sucedendo nesta viagem em 
direção de nossa utopia do 
amanhecer no crepúsculo 
de nossas vidas, iluminados 
por tudo que o Senhor nos 
concedeu ver nestes 61 dias 
que durou nosso programa.

No novo Hermitage, o edi-
fício construído por São 
Marcelino conservou intac-
to seu exterior, mas o in-
terior foi desconstruído e 
reconstruído, menos a ca-
pela. Toneladas de escom-
bros foram removidas a fim 
de usar o mesmo espaço, mas dando 
tal distribuição às suas áreas, que ago-
ra são mais brilhantes, acolhedoras 
e funcionais. Fazendo tudo isso, em 
vários lugares, conseguiu-se recuperar 
algumas paredes e pisos originais, 
especialmente no espaço chamado  
Champagnat: o quarto que ocupou 
o nosso Santo Fundador e a sala da 
primeira comunidade. É emocionante 
pisar as mesmas tábuas bicentenárias 
que ele pisou e ver a parede tosca que 
viu durante 16 anos. O pátio interior 
chamado São José está remodelado 
com um teto espaçoso e elegante, tor-
nando-o um espaço muito acolhedor. 
O interior do edifício "Rocher" foi 
completamente transformado. A 
antiga casa "Le Moulin" foi com-
pletamente destruída e substi-
tuída por um amplo e moderno 
edifício cheio de luz.

No novo Hermitage há mais luz, 
mais espaço para hospedar, mas 

sem perder o essencial e perene: a 
energia espiritual de Champagnat e 
de nossos primeiros Irmãos, fielmente 
refletida nos Irmãos e Leigos que for-
mam sua comunidade atual.

As cristalinas, murmurantes e saltitan-

tes águas do Gier continuam correndo. 
A propósito disto, nosso bom Irmão 
Benito dizia-nos em uma de suas mui-
tas e profundas reflexões: nossas vidas 
devem ser rios que levam muita vida.

Em nosso programa Amanhecer 
aprendemos algo do que Teilhard es-
creveu, falando sobre sua velhice: "Oh 
Deus, conceda-me acreditar que é 
você quem está dolorosamente sepa-
rando todas e cada uma das fibras do 
meu ser para penetrar até o núcleo da 
minha essência e levar-me contigo". 
Isto é puro realismo.

Na nossa idade aceitamos a descons-
trução de muitas coisas, como o edi-
fício Champagnat de l'Hermitage, por-
que já não há muito que pensar sobre 
futuros pessoais grandiosos. Nossa 
carteira de aposentadoria não tem 
nenhum limite de validade. Mas, como 

Abraão, estamos empreen-
dendo uma viagem à terra 
nova da nossa velhice onde 
nos é dada a segurança 
de uma nova fecundidade. 
Ele, ao sair de Jarán, tinha 
excelentes fazendas e mui-
ta riqueza, mas não tinha 
filhos: descendência. Mas 
a indicação de deixar sua 
terra e ir para a terra que 
lhe seria mostrada estava 
acompanhada com a pro-
messa de que teria filhos. E 
Abraão parte seguindo no 
escuro o chamado de Deus, 
mas sempre confiando na 
promessa da fecundidade. 

A nós é prometido o mesmo: mar-
chamos rumo à terra nova da idade 
avançada, mas isso não significa, em 
si, que a nossa fecundidade termina.  
Nossa essência, de que falou Teilhard, 
é dar fruto sempre: também na nossa 
velhice.

Um verdadeiro Evangelizador nunca 
se aposenta. O estilo evangelizador 
de nossa vida tem que ser hoje, mais 
do que ontem, o de Maria: ela sem-
pre evangelizou ficando em segundo 
plano. Sempre proativa, mas nunca 
em primeiro plano. Deixou-o sempre a 
seu Filho. Compete a nós evangelizar, 

acima de tudo, com nossa pre-
sença serena, sorridente e orante 
nas atividades apostólicas dos 
nossos Irmãos.
__________
Ir. José Contreras Landeros.
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